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RESUMO – O artigo tem o intuito de delinear uma metodologia de cobrança pelo uso da 

água bruta para o estado do Ceará que incorpore parâmetros de qualidade da água. Para 

isso, duas componentes foram incorporados a atual fórmula de cobrança desse estado. 

Uma que abrange a qualidade da água captada e a outra que incorpora a cobrança pelo 

lançamento de efluentes. Aplicou-se o método indutivo para elaboração do modelo 

proposto. A cobrança associada a qualidade da água recebida incorporou os parâmetros 

de eutrofização, salinização e sodificação. Observou-se na definição do modelo uma 

dificuldade associada aos seguintes fatores: cursos de água controlados por reservatórios 

plurianuais; alta taxa de evaporação dos lagos que impõe aumento da concentração de 

constituintes conservativos como fósforo e sais; grande variabilidade climática interanual 

que impõe prolongados períodos secos.  

  

ABSTRACT– The purpose of this article is to outline a methodology for charging for the 

use of raw water for the state of Ceara that incorporates parameters of water quality. For 

this, two components have been incorporated into the current charging formula of that 

state. One that covers the quality of the water abstracted and the other that incorporates 

the charge for the discharge of effluents. The inductive method was applied to elaborate 

the proposed model. The charging associated with the quality of the water received 

incorporated the parameters of eutrophication, salinization and sodification. In the 

definition of the model, a difficulty associated to the following factors was observed: 

watercourses controlled by multiannual reservoirs; high evaporation rate of lakes that 

imposes an increase in the concentration of conservative constituents such as phosphorus 

and salts; climatic variability that imposes prolonged dry periods. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A temática sobre conservação dos recursos naturais é uma constante no debate 

mundial. Dentre esses recursos destaca-se a água como bem não-renovável e que detém 

papel significante no desenvolvimento econômico e social.  

Impactos na qualidade da água causados pela poluição comprometem os serviços 

ambientais prestados à sociedade. Estes serviços são de extrema importância ao suporte 

das funções que garantem a sobrevivência das espécies. De uma maneira geral, todas as 

espécies animais e vegetais dependem dos serviços ecossistêmicos para sua 

sobrevivência. Esta importância se traduz em valores associados aos recursos ambientais, 

podendo ser valores morais, éticos ou econômicos. 

A escassez qualitativa da água é fortemente influenciada pela disponibilidade 

hídrica, que se mostra um grave problema em regiões de semiárido, pela combinação de 

elevadas taxas de evapotranspiração, solos rasos e o caráter irregular espacial e temporal 

das precipitações (LEMOS, 2015). Esse cenário aponta que é relevante incorporar na 

gestão de recursos hídricos mecanismos econômicos e financeiros que promovam as boas 

práticas por parte dos usuários.  

Dentre esses mecanismos cita-se a cobrança pelo uso da água que, via mecanismos 

de preços, orienta os agentes a valorizarem os bens e serviços ambientais, de acordo com 

suas ofertas e/ou escassez e em consonância com seus custos de oportunidade social 

(ANA, 2013a). Sua implementação envolve questões legais, institucionais, técnicas e 

sociais, além do modelo de preço mais apropriado.  

De uma maneira geral, a cobrança é definida em termos de quantidade e/ou 

qualidade e encontra-se fundamentada nos princípios do "poluidor-pagador" - que foi 

definido e adotado em 1972 pela Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OCDE) – e do "usuário-pagador". Conforme o primeiro princípio, se todos 

têm direito a um ambiente limpo, o poluidor deve pagar pelo dano que provocou. Desse 

modo, havendo um custo social proveniente de uma determinada atividade, esse custo 

deve ser internalizado ou assumido pelo empreendedor. Enquanto que, segundo o 

princípio do "usuário-pagador", o usuário deve pagar pela utilização da água (SANTIN; 

GOELLNER, 2013). 
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Ao longo de décadas, diversos países têm buscado instituir a cobrança como 

mecanismo de controle da qualidade das águas. Esse mecanismo pode considerar 

diferentes características do poluidor (como o setor), do efluente (volume ou 

concentração de poluente) ou a capacidade de suporte do corpo hídrico recebedor. No 

Brasil, são adotados diferentes modelos de cobrança. Os valores cobrados se diferenciam 

conforme a região, sazonalidade, padrão de qualidade de água, etc.  

Com isso, este artigo tem o intuito de delinear uma metodologia de cobrança pelo 

uso da água bruta para o estado do Ceará que incorpore parâmetros de qualidade da água. 

Para isso, duas componentes serão incorporados a atual fórmula de cobrança desse estado. 

Uma que abrange a qualidade da água captada e a outra que incorpora a cobrança pelo 

lançamento de efluentes. 

 

2. ESTRUTURA DO MECANISMO DE COBRANÇA NO BRASIL 

 

A primeira ação de regular o aproveitamento das águas no Brasil ocorreu com o 

Código de Águas, estabelecido pelo Decreto Federal 24.643, de 10 de julho de 1934 que 

estabeleceu o princípio poluidor-pagador. Entretanto, foi a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 que as águas foram consideradas um recurso econômico 

dotado de importância fundamental para o desenvolvimento do país.  

Em 1997, a Lei Federal nº 9.433 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e 

introduz a cobrança pelo uso da água bruta no Brasil, como um instrumento de gestão.  

Conforme a ANA (2013a), a cobrança não é um imposto, mas uma remuneração 

pelo uso de um bem público, cuja receita é uma renda patrimonial ou da União ou do 

estado sob o qual está o domínio da água. Assim, a cobrança pelo uso da água é um 

instrumento econômico de gestão que, via mecanismos de preços, orienta os agentes a 

valorizarem os bens e serviços ambientais, de acordo com suas ofertas e/ou escassez e em 

consonância com seus custos de oportunidade social (ANA, 2013b) 

A cobrança está vigente tanto em rios de domínio estadual quanto em rios 

interestaduais. No âmbito dos rios de domínio dos estados tem-se esse instrumento: i) nas 

bacias do estado do Ceará, Paraíba, Bahia e Rio de Janeiro; ii) em São Paulo, nas Bacias 
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PCJ, Paraíba do Sul e Sorocaba – Médio Tietê; e, iii) em Minas Gerais, nas Bacias 

Piracicaba e Jundiaí, na Bacia do Rio das Velhas e do Rio Araguari. Também se tem a 

cobrança instituída nas bacias interestaduais do: rio São Francisco, do rio Paraíba do Sul, 

do rio Doce, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ANA, 2015).  

Os valores cobrados se diferenciam conforme a região, sazonalidade, padrão de 

qualidade de água, etc. De forma geral, o valor da cobrança é o resultado da multiplicação 

da base de cálculo pelo preço unitário (Equação 1). O preço, é definido em função dos 

objetivos da cobrança podendo ser adotado teorias econômicas como do preço médio, 

preço público, preço ótimo e custo de efetividade (MAGALHÃES FILHO, 2013).  

    𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛ç𝑎 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑥 [𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠]                    (1) 

A cobrança adotada nas bacias hidrográficas federais é composta pelas parcelas de 

captação (𝑉𝑐𝑎𝑝), consumo (𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠), lançamento de DBO (𝑉𝐷𝐻𝑂), geração de energia elétrica 

(𝑉𝑃𝐶𝐻), agropecuária (𝑉𝐴𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐) e transposição (𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠), conforme apresentado no 

Quadro 1.   

 

Quadro 1. Estrutura básica da cobrança pelo uso da água nas Bacias Hidrográficas dos 

rios São Francisco, Paraíba do Sul, Doce, Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ. 

 

Fonte: Adaptado de Finkler, 2015. 

 

3. COBRANÇA PELA ÁGUA BRUTA NO ESTADO DO CEARÁ 

 

A cobrança pelo uso da água bruta foi efetivada no estado do Ceará em 1996 por 

meio do Decreto Nº 24.264 de 12 de novembro de 1996 que instituiu valores de tarifa 



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

 

5 

para os usuários indústrias (R$ 600,00/1.000m³) e para as concessionárias de serviço de 

água potável (R$ 10,00/1.000m³) da Região Metropolitana de Fortaleza.  

O modelo de cobrança desse estado é monomial, conforme apresentado na equação 

2. A tarifa-padrão é atualizado de dois em dois anos por meio da revisão do valor 

arrecadado. Para defini-la é utilizado uma política de subsídios entre setores. Nesta 

política, a indústria subsidiava o setor de irrigação enquanto que, o saneamento teria a 

tarifa padrão-média. 

 𝑇(𝑢) = 𝑇 ×  𝑉𝑒𝑓                                                                                                                (2) 

Onde, 

T(u) = tarifa do usuário U;  

T = tarifa-padrão sobre volume consumido;  

Vef = volume mensal consumido pelo usuário. 

O volume mensal de água bruta consumida pelos setores usuários tem sido 

calculado com base em dados obtidos com os seguintes métodos: (i) hidrometria; (ii) 

medições frequentes de vazões, onde é impossível a instalação de hidrômetros 

convencionais e, (iii) estimativas diretas, considerando as dimensões das instalações dos 

usuários, os diâmetros das tubulações e/ou canais de adução de água bruta, horímetros, 

entre outras (CEARÁ, 2009).  

Os valores arrecadados da cobrança são destinados ao custeio das atividades do 

gerenciamento dos recursos hídricos, envolvendo os serviços de operação e manutenção 

dos dispositivos e da infraestrutura hidráulica e dos sistemas operacionais de cobrança 

junto aos diversos usos e usuários dos recursos hídricos. Observando que neste modelo 

não se cobra pela diluição de matéria orgânica ou qualquer outro poluente. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do estudo realizou-se uma pesquisa exploratória composta 

de levantamento bibliográfico e diálogos com técnicos da Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos (COGERH). O levantamento bibliográfico foi realizado com o intuito 

de identificar os parâmetros que poderiam ser incorporados no modelo de cobrança.  
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Em seguida, aplicou-se o método indutivo para elaboração do modelo proposto. O 

método indutivo considera o conhecimento como baseado na experiência do especialista 

e permite que generalizações sejam derivadas de observações de casos da realidade 

concreta e de constatações particulares. 

 

5. MODELO PROPOSTO 

 

No intuito de incorporar a qualidade da água no atual modelo de cobrança do estado 

do Ceará propõe-se a modificação da fórmula de cálculo para um modelo binomial, ao 

invés, do modelo monomial (Equação 3).  

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛ç𝑎 = (𝑇(𝑢) + 𝑇𝐿(𝑢))                                                                              (3)  

Onde: 

𝑇(𝑢) - tarifa do usuário u devida em função do volume consumido;  

𝑇𝐿(𝑢) - Corresponde a tarifa de água imposta sobre a qualidade de água. 

A tarifa do usuário devido ao volume consumido já é cobrada no estado do Ceará 

conforme foi descrito anteriormente. Enquanto que a tarifa imposta sobre a qualidade da 

água é obtida pela equação 4. Esta tarifa é composta por duas parcelas. A primeira 

referente ao lançamento de efluentes nos corpos hídricos (𝑉𝐸). A segunda associada a 

qualidade da água recebida pelos diferentes setores usuários (𝑉𝑄𝐿).  

       𝑇𝐿(𝑢) =  𝑉𝐸 + 𝑉𝑄𝐿                                                                                       (4) 

A cobrança associada a qualidade da água recebida tem como referência os 

seguintes parâmetros: Eutrofização (𝑄𝐸𝑈), Salinização e Sodificação (QSA/SO) e Classe 

de Enquadramento do Corpo Hídrico.  Ela é definida conforme a equação 5.  

𝑉𝑄𝐿 =  (𝐾𝑄𝐸𝑈 ×  𝐾𝑄𝑆𝐴/𝑆𝑂  ×   𝐾𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆𝐸)  × 𝑃𝐵𝐴𝑆𝐸 ×  𝐾𝐼𝑀𝑃  × 𝐾𝑈𝑆𝑂                 (5) 

Em que, 

𝐾𝑄𝐸𝑈 – Coeficiente do estado trófico do corpo hídrico de abastecimento; 

𝐾𝑄𝑆𝐴/𝑆𝑂 – Coeficiente referente ao perigo de salinização e solidificação da água; 

𝐾𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆𝐸 − Coeficiente associado a classe de enquadramento do corpo hídrico de 

abastecimento; 

𝑃𝐵𝐴𝑆𝐸  – Retrata o preço fixo; 
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𝐾𝐼𝑀𝑃 -  Coeficiente indicativo do grau de implementação da cobrança; 

𝐾𝑈𝑆𝑂 – Coeficiente que indica o setor usuário. 

Os coeficientes são aplicados para um setor especifico ou para todos os setores 

como mostrado na Tabela 1. O 𝐾𝑄𝐸𝑈 não será contabilizado quando o estado trófico do 

corpo hídrico utilizado para o abastecimento for ultraoligotrófico e oligotrófico. Ele tem 

valor 1 para o estado mesotrófico e varia para cima ou para baixo deste valor conforme 

apresentado na Figura 1.  

 

Tabela 1. Relação dos coeficientes com os setores usuários. 

Coeficientes Setores Usuários 

𝐾𝑄𝐸𝑈 Saneamento, Indústria, Aquicultura, Agricultura e Pecuária 

𝐾𝑄𝑆𝐴/𝑆𝑂  Agricultura 

𝐾𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆𝐸 Saneamento 

𝐾𝐼𝑀𝑃 Saneamento, Indústria, Aquicultura, Agricultura e Pecuária 

𝐾𝑈𝑆𝑂 Saneamento, Indústria, Aquicultura, Agricultura e Pecuária 

 

 

Figura 1. Variação do coeficiente do estado trófico do corpo hídrico de abastecimento. 

 

No caso do 𝐾𝑄𝑆𝐴/𝑆𝑂 é adotado o valor 1 quando as águas de abastecimento da 

agricultura forem classificada como C1-S1. Este valor sofre decréscimos conforme as 

águas piorem em qualidade, passando para C2-S2, C3-S3 até C4-S4, que tem o menor 

valor do coeficiente. 
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O coeficiente indicativo do grau de implementação da cobrança varia de 0 no início 

da implementação a 1 quando a cobrança estiver totalmente implementada. O coeficiente 

que indica o setor usuário pode ser utilizado na contabilização do valor da cobrança para 

subsidiar um setor em relação ao outro.  

O 𝐾𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆𝐸  tem o valor 1 quando o corpo hídrico de abastecimento for de Classe 2 

que considera que a água pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento convencional. Esse valor é maior que 1 quando a classificação for 3 ou 

4 e menor que 1 quando a classe for 1 ou especial (Figura 2). 

 

 

 Figura 2. Níveis do Coeficiente associado a classe de enquadramento do corpo hídrico de 

abastecimento. 

 

O componente da cobrança correspondente ao lançamento de efluentes (𝑉𝐸) segue 

a mesma estrutura utilizada nas bacias hidrográficas federais conforme exposto na 

seguinte equação: 

𝑉𝐸 =  CODBO  ×  PUBDBO × K lan classe  ×  𝐾𝑖𝑚𝑝                                                        (6) 

Onde, 

 CODBO corresponde a carga anual de DBO5,20 efetivamente lançada, em kg; 

 PUBDBO representa o Preço Unitário Básico da carga de DBO5,20 lançada; 

 Klan classe  é o coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo de 

água receptor; 

 Kimp coeficiente indicativo do grau de implementação da cobrança variará de 0.1 no 

início da implementação a 1 quando a cobrança estiver totalmente implementada.  
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Vale ressaltar que o dispositivo legal que possibilita a cobrança por lançamento 

encontra-se expresso na Lei de Recursos Hídricos do estado do Ceará (CEARÁ, 2010). 

A cobrança pela qualidade da água captada necessita ser explicitada na Lei, não obstante 

o primeiro parágrafo do Art. 16 considerar esta possibilidade: 

Art. 16. Será cobrado o uso dos recursos hídricos superficiais 

ou subterrâneos, segundo as peculiaridades das Bacias 

Hidrográficas, na forma como vier a ser estabelecido pelo 

CONERH, por meio de Resolução, a qual será enviada ao 

Governador do Estado do Ceará, que fixará o valor das tarifas 

por Decreto, obedecidos os seguintes critérios: 

I - a cobrança pela utilização considerará a classe de uso 

preponderante em que for enquadrado o corpo de água onde se 

localiza o uso, a disponibilidade hídrica local, o grau de 

regularização assegurado por obras hidráulicas, a vazão captada 

e seu regime de variação, o consumo efetivo e a finalidade a 

que se destina; 

II - a cobrança pelo transporte e a assimilação de efluentes do 

sistema de esgotos e outros líquidos de qualquer natureza 

considerará o grau de regularização assegurado por obras 

hidráulicas, a carga lançada e seu regime de variação, 

ponderando-se, dentre outros, os parâmetros orgânicos e físico-

químicos dos efluentes, atendendo à legislação pertinente e à 

natureza da atividade responsável pelos mesmos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se na definição do modelo uma dificuldade associada aos seguintes 

fatores: (i) cursos de água controlados por reservatórios plurianuais; (ii) alta taxa de 

evaporação dos lagos que impõe aumento da concentração de constituintes conservativos 

como fósforo e sais; (iii) grande variabilidade climática interanual que impõe prolongados 

períodos secos. Estes fatores impõem uma grande variabilidade do padrão de qualidade 

da água entre os períodos em que o reservatório se encontra com níveis mais elevados e 

os períodos de menor volume. Estando associado aos períodos secos a pior qualidade da 

água.  

Vale ressaltar que um monitoramento da qualidade da água precisa ser realizado ao 

longo dos rios e nos reservatórios para que a cobrança possa ser executada. Neste sentido 

faz-se necessário a implantação de um monitoramento multiobjectivo em que cobrem 
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vários usos da água e fornecem dados para mais de um programa de avaliação da 

qualidade de água, tal como abastecimento humano, aquicultura e agricultura, os quais 

envolvem um amplo conjunto de variáveis de estado descritivas.  

No caso dos reservatórios a avaliação da qualidade da água deve refletir as 

condições do local de onde a água está sendo retirada. O monitoramento deverá englobar 

todos os parâmetros descritos no modelo proposto.  
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